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hمالت h :GHYمالت ���ی � �ای �وش ���3ف �دن ا~ل ورد|ی، yzناw با  uوع /ط ,زی pq rش اضاm nیjklم.

���و�-�و�qنگر�ی-ت�ت��و�م�ورک

EرBCDه:
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کاNیک HIJKم: م

»عادª ©¨§ ,��ه ¦ھارم/ا.ط ,زی %£شWه و uو¡ نال$اRی �ی ,��ه باال�

-�³ھ²ن: ال$اRی mیا± +  hمWه Z°¯ق کا¬ل 

-·¶ر �³ھ²ن: r روش اa`را$ادس^ی آ´ا �³ھ²ن mیjklم

-از ¾½ن ر¼«ن ساUتار �وº �ی ¹وآ¸ون 

 و �Àدیالت کاuوNیک
کا± و Ãضای Áز و ر¼«ن   -Æدم ÅواÄKی % ���3ف ت

Ê r;وÈÉ=دی �mی�¯وÇی

۸



ال$اRی $ا"ش

"�ÌÈÍ§ عام(�³ھ²ن) :

ADM ÒÓÔÕ و uوÑ«ن »عادÐ ªوس-Îدازی:

:Öو×و$اØ هÙÚن را»Ñوu وردا وÛÜ روش

� % آن

و

راÙÚه �âه Øو×و$اáÚ  Öورت زß� àار اÞت

� % آن

$ا"ش -f(R) (·¶ر �³ھ²ن):

ساUتار ال$اRی:
۷

Phys. Rev. D 74, 124023 (2006) 

Phys. Rev. D 95, 064026 (2017) 



: f(R) یRوردش ال$ا

� % آن
و

/ا.ط ,زی ;ورد Nیاز

/ا.ط ,زی ;ورد Nیاز

: GHY هWمh دونã

: GHY هWمh با

� % آن

å« æ rناÞت؟

۶\ح YZئWه:

Phys. Rev. D 79:024028 (2009) Gen.Rel.Grav. 42, 2713 (2010)  



و
و

� % آن

ADM:

: ÛÜوردا

� % آن

و

روش اa`را$ادس^ی:

� % آن

۵

کا± ت

راÙÚه ک�çدی:



/ا.ط ,زی:

%£شWه:

uو¡ ن:

f(R)
: ÛÜوردا

ADM:

GR
: ÛÜوردا

ADM:

f(R) : ÛÜوردا

ADM:

۴

� Üمان hمWه âناU?ه éده اÞت.



ìخêوط:

uوع اول:

uوع دوم:

f(R) : ÛÜوردا

ADM:

GR : ÛÜوردا

ADM:

f(R)
: ÛÜوردا

ADM:

pqش ò % GRعد ا@تاîدارد D=4 سازگار با /ط ,زی uو¡ ن اÞت وñÕت اðن /ط ,زی Nیاز h ï rمWه î GHYدارد.

pqش ò-D % f(R)عد سازگار با اðن uوع /ط ,زی ìخêوط اÞت و ñÕت اðن /ط ,زی Nیاز h ï rمWه î GHYدارد.

۳



شرایط مرزينویمنمخلوط

f(R)

GR

ghع <=دی:

شروع  الگرانژي مرتبه
باالتر را بگیر 

  تبهگن است
یا خیر؟

بله

خیر

 با استفاده از معادله گوس- گودازي یا 
  رابطه هولوگرافیک

 به صورت مجموع الگرانژي مرتبه دوم
 ویک جمله مشتق کامل بنویس

جمله مشتق کامل تحت شرایط مرزي 
دریشله همان جمله GHY است 

 با وردش گیري از  کنش این الگرانژي
  میتوان جمالت گیبونز هاوکینگ

 سازگار با شرایط مرزي دیگر را بدست
  آورد

آنرا با استفاده از 
روش استراگرادسکی 

تبهگن کن

پایان

۲



ã.۱دÞت آودن راÙÚه Øو×و$اÖ �ای $ا"ش-f(R) و "شان دادن ·¶ر �³ھ²ن óودن ال$اRی آن

GHY هWمh حا@�هì وردا �ایÛÜ دی=ÈÉو;Ê فاده ازö÷و ا Öو×و$اØ هÙÚری را¶øکار ۲. ب

 r ھاùای آ� GHY هWمh ت آوردنÞدã و f(R)-د �ای $ا"شúدû وع /ط ,زیu ü یý��«.۳

ADM وردا وÛÜ دو روش þ 

۴."شان دادن ا!نÿه $ا"ش-ò-D %  f(R)عد �ودسازگار با یک uوع /ط ,زی ìخêوط اÞت

$y#"ه ø¶ری:
۱
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